
PLAN DZIAŁANIA 

 

Bezpieczny powrót do pracy, wg  zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy. 

Koronawirus SARS-CoV-2 budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację, zarazić możemy się 

w drodze do i z pracy oraz w miejscu pracy.  

Powrót do normalnej pracy może stworzyć u niektórych osób dużą dawkę negatywnych 

emocji, napięcia i niepewności. Niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo wirusa 

nie widać. Taka negatywna sytuacja nie tylko ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną 

pracowników, ale wpływa także na ich reakcje i zachowania podczas pracy. 

Plan działania obejmuje zastosowanie  właściwych  środki bezpieczeństwa i kontroli, 

pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia 

się wirusa SARS-CoV-2. 

Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można sklasyfikować jako eliminujące 

zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), 

a  jeśli nie jest to możliwe – minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od 

pracowników poprzez: 

1. Środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie 

stanowisk pracy przegrodami); należy unikać elementów, które nie są zwarte lub 

mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe 

ryzyko, np. potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu. Jeśli nie można 

zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami 

(odstęp min. 1,5 m.); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację 

pomieszczeń pracy. 

2. Środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu 

trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do 

wykonania określonej pracy). 

3. Środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.). 

4. Środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych 

kierownictwa, nadzór nad pracownikami), 

5. Działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk 

i  elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego 

np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń 

pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie 

o  zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych 

miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej). 



Co istotne, przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich 

o  wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić 

szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej. 

 

Minimalizowanie narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy: 

W początkowym okresie przywracania funkcjonowania Instytutu  dobrze jest wykonywać 

tylko kluczowe prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie 

niższe. Jeśli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie (przez telefon, organizując 

wideokonferencje), a nie osobiście. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność 

stron trzecich i osób postronnych. 

Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. 

podczas spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie 

wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani 

maszyn stacjonarnych. Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym 

biurze, pomieszczeniu lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń). Jeśli to możliwe, należy 

poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze 

i  cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, 

cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki 

immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży). 

Przerwy w pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób 

przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, np. łazience i szatni. 

Korzystanie z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób 

uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji. 

Należy zalecić pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości. Kosze na 

śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością. 

Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty 

zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które 

należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące 

korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. Dobrą praktyką, 

ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem  jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych 

przy wejściach do budynku. 

Należy ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, 

np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie 

przechowywać np. rowery. 

Absencja znacznej liczby pracowników, nawet jeśli tylko tymczasowa, może utrudnić 

kontynuowanie działalności. Podczas, gdy dostępni pracownicy powinni być elastyczni, 



istotne jest, by nie znaleźli się oni w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. 

Dodatkowe obciążenie pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo. 

Istotną rolę w monitorowaniu sytuacji i w zapobieganiu nadmiernemu obciążeniu pracą 

poszczególnych pracowników pełnią ich bezpośredni przełożeni. Należy przestrzegać 

przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku. 

Dostosowując pracę do ograniczonej liczby pracujących, należy rozważyć, czy personel 

potrzebuje dodatkowego przeszkolenia i wsparcia oraz upewnić się, że wszyscy pracownicy 

posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania stawianych im zadań. 

W sytuacji, w której niektórzy pracownicy doznają ograniczeń w świadczeniu pracy, z uwagi 

na różne zdarzenia losowe, np. wystąpienie zachorowań na koronawirusa można zastosować 

instytucję czasowego powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami 

pracodawcy, innej pracy niż określonej w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 

3  miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia 

i  odpowiada kwalifikacjom pracownika. 

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE. 

Podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika. 

Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 

możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 



Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

Osoby wracające z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (lista krajów zgodna 

z  komunikatami publikowanymi na stronie www.gis.gov.pl) powinny przez kolejne 14 dni od 

powrotu pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia (codzienny pomiar temperatury, 

samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych takich jak złe 

samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Rekomenduje się, aby w miarę możliwości 

pracodawca promował możliwość pracy zdalnej z domu, wśród osób, które powracają 

z  obszarów występowania koronawirusa. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA  ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM. 

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren 

obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego 

oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem 

własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

Należy czasowo odizolować osobę w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie 

dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie  kierownictwu obiektu, co 

umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

Ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  

obiektu, w których przebywała osoba podejrzana zarażeniem koronawirusem i  zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

Powiadomienie  stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

Należy pamiętać, że osoby które przeszły chorobę mogą mieć gorszą kondycję płuc, serca i 

wątroby, problemy z oddychaniem i zmęczenie przez kilka miesiący po przebytej infekcji. 

 

Opracował:    Specjalista ds. bhp 

Stanisław Misiewicz 



 



 

 



 

 

 



 


